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Voto de Congratulação 

 

Comemoração dos 175 anos da Empresa Transporte Marítimo 

Parece Machado  

 

No passado dia 8 de outubro de 2022, a empresa Transportes 

Marítimo Parece Machado celebrou os 175 anos da sua primeira 

viagem marítima, sendo desde a sua existência, imprescindível para 

garantir a frágil coesão territorial entre as ilhas de Santa Maria e São 

Miguel, garantindo um abastecimento de bens essenciais à ilha de 

Santa Maria.  

A empresa Transporte Marítimo Parece Machado é a segunda 

empresa mais antiga, ainda em funcionamento da Região Autónoma 

dos Açores, tendo efetuado a sua primeira viagem, a 8 de outubro 

entre o porto de Vila Franca do Campo e o Porto de Vila do Porto na 

ilha de Santa Maria, no Iate “Santo António”, no qual era seu Mestres 

e Armador Vitorino José Parece. Sucedeu-lhe o seu filho Mestre 

António José Parece, sendo que a partir dos finais do século XIX 

passou também a escalar, para além das ilhas de São Miguel e Santa 

Maria, as ilhas do Grupo Central.  

Em 1932 é adquirido pelo armador Parece, o iate “Senhora da Guia”, 

construído em 1904, sendo que nessa mesma data o iate “Santo 

António” tem como seu Mestre José Augusto Parece. Em 1987 

ambas as embarcações são adquiridas por Arménio Parece 
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Machado e Victor Parece Machado do Couto, passando a pertencer 

à empresa “Transporte Marítimo Parece Machado, Lda”.  

No ano 1991 foi adquirido o navio “Baía dos Anjos”, registado no 

Porto de Ponta Delgada, que desde então até aos dias de hoje é 

essencial e imprescindível na ligação marítima entre as ilhas de São 

Miguel e Santa Maria. 

A 23 de março de 2021, a EBP- Empresa de Barcos do Pico, adquire 

a totalidade do capital da empresa Transporte Marítimo Parece 

Machado, Lda.  

Uma das perguntas no quotidiano de vida dos Marienses é “Hoje é 

dia de Pareces?”, sendo também umas das primeiras rotinas que são 

apresentadas aos novos residentes na ilha, pois são os Pareces que 

abastecem, quase na sua totalidade, os “frescos” à ilha. É o Baía dos 

Anjos que nos reduz a distância territorial entre o restante 

arquipélago, mas essencialmente que nos reduz a distância entre a 

ilha de São Miguel, imprescindível para o transporte de bens de 

primeira necessidade, mas que também se tornou imprescindível, 

mostrando-se a empresa, logo disponível, para auxiliar os produtores 

locais do nosso produto IGP, a nossa “Meloa de Santa Maria”, para 

iniciar a exportação para fora da ilha. Especialmente quando, no ano 

de 2021 foi negada à ilha possibilidade de transportes mais regulares 

semanais.  

Pela sua importância imprescindível à nossa condição de Região 

insular, pela sua importância quer no fornecimento de bens 

essenciais à ilha, mas também por ser um veículo que permite a 
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exportação dos nossos produtos para outras localidades, os 

Marienses aguardam semanalmente “por mais uma voltinha à ilha do 

sol” como carinhosamente anunciam os inícios das suas viagens.  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão planária do mês de 

outubro, a aprovação do Voto de Congratulação pelos 175 anos da 

Empresa Transporte Marítimo Parece Machado 

Do presente voto, deve ser dado conhecimento à família fundadora, à empresa 

Transporte Marítimo Parece Machado, à Assembleia Municipal de Vila Franca 

do Campo, à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, à Assembleia 

Municipal de Vila do Porto e à Câmara Municipal de Vila do Porto.  

 

Horta, Sala das Sessões, 20 de outubro de 2022. 

 

Os Deputados, 

Joana Pombo Tavares 

João Vasco Costa 


